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La història d’Agota Kristof va
unida a alguns dels protago-
nistes de les seves novel·les.
Nascuda a Hongria el 1935,

es va exiliar del seu país després de
la cruenta invasió soviètica del 1956.
Instal·lada a Neuchâtel, va treballar
en una fàbrica de rellotges fins a con-
vertir-se, a finals dels vuitanta, en una
de les narradores més importants de
la literatura francesa actual. La trilo-
gia formada per El gran quadern, La
prova i La tercera mentida, publica-
des per La Magrana, va ser reeditada
en un sol volum el 2007 amb el títol
Trilogia de Claus i Lucas. També La
Magrana va traduir el 2000 les peces
teatrals L’hora grisa o l’últim client i
John i Joe –amb què es va iniciar en
francès–, així com la novel·la breu
Ahir (1996). Com tots els llibres ante-
riors, el traductor va ser Sergi Pàmi-
es. Ignorem avui el motiu pel qual la
reedita Empúries amb una nova tra-
ducció –bona, cal dir-ho– de Jordi
Rourera. Misteris de l’edició.

El protagonista d’Ahir treballa
també en una fàbrica de rellotges. Ha
escapat del seu país després d’una
infantesa traumàtica. Fill d’una jove
desheretada de poble, que es busca-
va la vida robant i prostituint-se amb
els pagesos, el jove descobreix que
el seu pare és el mestre rural. Una nit
assassina la mare i el mestre mentre
dormen i fuig d’ell mateix travessant
Europa fent-se passar per un orfe de
la guerra. Trobarà asil en una comu-
nitat hongaresa d’un altre país. Tre-
ballarà i es relacionarà amb un grup
d’amics marcats pels suïcidis i per les

L’exili d’un supervivent

Mentre esperem la
sortida del primer Serguei 
Dovlatov en català, que
presenta la setmana que ve
la nova col·lecció de
narrativa de Labreu
Edicions, la literatura russa
ens arriba de nou avalada
per la qualitat.

Acantilado, del grup
Quaderns Crema de Jaume 
Vallcorba, ens ofereix la
recuperació de molts
clàssics de la literatura

contemporània. Ho ha fet
amb grans noms com
Buzzati, Saroyan, Joseph 
Roth, Zweig, Piasecki, 
Chesterton, Schnitzler, 
Hawthorne, Kipling i Danilo 
Kis, entre mols altres. No
n’han quedat exclosos els
russos, des de Tolstoi i
Bunin fins a autors més
joves com Anna 
Dankóvsteva i Kuràiev.

Acantilado fa coincidir
com a novetats dos autors

russos de primera fila. D’una
banda, un clàssic de la
literatura soviètica, Iuri 
Olesha, de qui editen l’obra
mestra Envidia, en versió de
Marta Rebón. De l’altra, el
jove veterà Alexei Varlamov, 
de qui Selma Ancira ha
traduït El nacimiento.

Obra simbòlica de les
contradiccions de la
revolució, Envidia
s’estructura a partir de tres
representants de la realitat

russa postrevolucionària:
un borratxo, un comunista
oficial i un anarquista. La
sàtira d’Olesha pot tenir el
contrapunt en la poètica
novel·la de Varlamov, una
història familiar
emmarcada en la cruel
Rússia contemporània.
Totes dues obres són
exemples magistrals d’una
de les grans literatures de
la història. La setmana que
ve parlarem dels russos
d’editorial Minúscula.❋

Literatura estrangera ❚

Russos a l’Acantilado

escasses sortides professionals
d’unes vides condicionades per l’exili
i per sentir-se desubicats. L’argu-
ment té força i condueix bé la histò-
ria, però l’autèntic protagonista del
llibre és l’estil despullat i efectiu de la
narrativa de Kristof. Els balls mentals
del protagonista, l’obsessió per la
dona idealitzada i somiada, les rela-
cions amb els amics i amb les pare-
lles, ens descriuen un individu que no
s’interroga gens, tot i estar a punt de
morir en una mena de suïcidi autoin-
duït al començament de la novel·la.

Fa 19 anys, quan la vam entrevistar
a Suïssa, Kristof va manifestar que el
seu escriptor de referència, el que
més admirava, era Thomas Bernhard.
Vist amb perspectiva, el llenguatge i
la manera d’acostar els personatges
marginats de l’autor austríac tenen
una vinculació estilística i estètica
amb la narradora hongaresa, la ma-
teixa audàcia, el mateix desarrela-
ment. Com quan sintetitza l’estat del
jove protagonista: “De vegades em
pregunto si visc per treballar o és el
treball que em fa viure. I quina vida?
Feina monòtona. Sou miserable. So-
litud”. A Kristof no li calen frases sub-
ordinades, ni barroquismes per ex-
pressar un estat d’ànim. La seva
prosa és una daga esmolada que talla
allà on passa. I a la vegada, com en
una narració de Txékhov, és com si no
succeís res. Una trama senzilla que
provoca un desenllaç rere l’altre.

Com la resta de l’obra de Kristof,Ahir
és excel·lent. Tant pel que explica com
per la manera d’explicar-ho. Manté la
tensió i ens captiva. Qualitat.❋L’hongaresa Agota Kristof és una de les grans narradores de la literatura francesa

Olesha és un dels narradors
de la Rússia soviètica
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